
 
 
 
       
 
       
 

         
 

               
 

Verslag SD van vrijdag 17 feb. 2017: 
 
Vacatures:  zie achterzijde : 
 
Interim Starters/stoppers:  
Stoppers: 1 operator op OSD. Starters: 2 operatoren op SPE, 1 operator op STER , 1 TPO op OSD. 
 
CAO onderhandelingen: De SD delegatie vraagt wanneer de directie de onderhandelingen voor de 
overbruggingsploeg zal opstarten. Hiervoor zal er een mail verstuurd worden door de directie met voorstel 
data. 
 
Transfer medewerkers van Steriel:  De SD delegatie vraagt dat de medewerkers van Steriel die niet  
weerhouden worden op de afdeling, maximale kansen krijgen voor transfer naar de andere afdelingen. Deze 
medewerkers hebben al ervaring opgedaan op verschillende afdelingen. Het is een win/win situatie voor alle 
partijen. De werkgever dient te voorzien in minimale opleidingen. Zo kunnen deze werknemers mogelijks 
indienst blijven tot maximum 2jaar of 4 opeenvolgende tijdelijke contracten. 
 
Parking Noord (overzijde van het bedrijf):   De vraag om ook hier carpool plaatsen te voorzien zal bekeken 
worden door CBRE. Zij zijn op dit vlak de verantwoordelijken. 
 
Labo’s doorgang:  De SD delegatie vraagt nogmaals naar de stand van zaken i.v.m. het verplaatsen van de 
tikklok  labo’s. Dit zal besproken worden in het SLT team met terugkoppeling naar de SD. 
 
Zwanger/borstvoeding : Medewerkers van het labo die moeilijkheden ondervinden met de tikklok, omdat ze 
een tijdelijk werkverbod hebben in de labo’s kunnen op eenvoudige vraag aan HR helpdesk het in- en uittikken 
tijdelijk transferen naar een andere locatie. 
 
Attentie bij b.v. 365 dagen ofwel 1 jaar zonder ong eval: op deze gebeurtenis, wordt er door MSD meestal 
aan de medewerkers tijdens de lunchpauze een gratis taartje aangeboden.  
We stellen voor om in de toekomst deze taartjes ook eens te bestellen bij een ex-collega (IPT STER) die een 
zelfstandige bakkerij heeft geopend. Dit is ondertussen gemeld aan CBRE , bij de volgende bestelling zal hier 
zeker rekening mee worden gehouden. 
 
Nieuwe OC’s IPT Lead:  Stijn Vissers  (IPT Lead Ster) komt op 24/2 zich voorstellen. Katrien Forier (OC OSD 
formulatie) op 3/3 en Gunther Van Herck (OC OSD afvulling) op 10/3. 

Detailplanning m.b.t. verschuivingen medewerkers va n SPE/LOC naar OSD:   We vragen om tegen 
volgende OR vergadering van dinsdag 21 feb. een detailplan voor te leggen en toe te lichten. 

Marters/schade: De schade die een medewerker van de nachtploeg heeft opgelopen aan de auto is gemeld 
aan I. Van De Poel. Zij zal dit opnemen met betrokken medewerker en verder afhandelen. 

Betaald educatief verlof (BEV):  HR meldt dat het plafond voor de betaling van de uren BEV vanaf 1/9/2016 
op 2815€ ligt. Betrokkenen die in het schooljaar 2016-2017 recht hebben op BEV hebben al een 
herberekening ontvangen via een extra  loonbon. 

 



 

Goedkeuring verlof:  De SD delegatie merkt op dat er in verschillende afdelingen het jaarlijks verlof nog 
steeds niet is goedgekeurd. Wij herinneren eraan dat in het Arbeidsreglement vermeldt is dat de deadline hier 
voor de afdelingen op 2 februari ligt. Bij overschrijding van deze datum is alle verlof in principe goedgekeurd. 
 
CBRE/wachttijden:  Vanuit alle afdelingen zijn er opmerkingen over CBRE i.v.m. de wachttijden om bepaalde 
taken uit voeren. Sommige aanvragen duren weken tot maanden! De SD delegatie vraagt om dringend 
maatregelen te nemen. Dit zal ook besproken worden op de eerst volgende OR. 
 
Loopbaan onderbreking:  Na de hervormingen door de regering in het dossier tijdskrediet (afbouw en/of 
beperkingen), is de vraag gekomen om verlof zonder wedde toe te kennen op vraag van de werknemer. Dit 
voor een termijn van max. 1 jaar. Wij vragen aan de directie om hier een standpunt in te nemen. 
 
Carpooling:  Voor de medewerkers die gebruik maken van het carpool systeem en/of willen genieten 
van een fiscale vrijstelling of voorbehouden parkeerplaats. Vanaf februari is de periode om alle 
documenten hieromtrent aan te vragen of te vernieuwen. Voor de fiscale vrijstelling dient er een 
document op eer worden ingevuld. Documenten kan je vinden op HR intranet. 
 
 
V.Z.W. Scherenti/ vacature: De vriendenkring Scherenti is dringend op zoek naar een MSD collega 
die bereid is om het dagelijks bestuur waar te nemen. Hij/zij zal deels op vrijwillige basis alle 
activiteiten organiseren en coördineren samen met andere vrijwilligers. Heb je interesse? Meer info 
kan je bekomen bij Schouteden Bart , Vynck Kathleen, Van Humbeeck Werner en Huysmans Ivan. 
Overzicht Vacatures op 17 feb. 2017: 
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